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En aquesta nova edició del Butlletí Municipal podeu trobar 
informació relativa a dos dels principals elements que 
marquen la gestió d’un govern municipal: les ordenances i 
els pressupostos municipals. Tots dos han estat aprovats de 
forma provisional, però ja marquen les directrius que l’equip 
de govern vol establir per a l’any 2016: prioritat en l’atenció 
a les persones. L’objectiu és mantenir els ajuts socials i tota 
l’atenció que ja es dóna a les persones i les famílies que 
pitjor ho estan passant. Però la intenció també és mantenir 
tots els serveis municipals, a més de dignificar al màxim 
l’espai públic i garantir la transparència i la participació, a 
més de treballar per consolidar un Ajuntament Obert.

A banda, i entre d’altres temes, també podeu consultar 
tota la programació que s’ha preparat per aquestes 
festes de Nadal. Com sempre, Palau-solità i Plegamans 
destaca pel gran nombre d’activitats organitzades, tant per 
l’Ajuntament, com per les entitats del poble. Fira de Santa 
Llúcia, Pati Lúdic, activitats solidàries amb La Marató, la 
cavalcada de reis... dies de festes per a grans, però molt 
especialment, per als més petits de casa. A gaudir!
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Fotografia, disseny, maquetació i redacció: Departament de Comunicació de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Podeu contactar amb la redacció 
a comunicacio@palauplegamans.cat. Impressió: BIBI Digital Communication. 
Repartiment: Teb solucions sccl. D’aquest butlletí s’han imprés 3.500 
exemplars. Gratuït. 

REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN
Teresa Padrós (PSC). Alcaldessa. Regidora de Polítiques d’Igualtat, 
Règim Intern i Seguretat Ciutadana.

Carmen Cabeza (PSC) Portaveu. 1a Tinença d’Alcaldia, Regidoria 
d’Educació, Escoles Bressol, Salut Pública, Sanitat i Consum.

Jaume Oliveras Malla (CiU) Portaveu. 2a Tinença d’Alcaldia, 
Regidor de Comerç, Turisme, Serveis Socials i Voluntariat.

Carme Sanz Cabero (PSC) 3a Tinença d’Alcaldia, Regidora de Via 
Pública, Mobilitat, Parcs i Jardins, Gent Gran, Festes Populars i 
Serveis Municipals.

José Luis Heras Marcos (Ganemos Palau) Portaveu. 4a Tinença 
d’Alcaldia, Regidor de Participació Ciutadana, Transparència, 
Cooperació i Solidaritat.

Laura Navarro Ceballos (CiU). 5a Tinença d’Alcaldia, Regidora 
d’Empresa, Ocupació, Manteniment d’Edificis i Projectes.

Miquel Rovira Badia (PSC). Regidor d’Urbanisme, Habitatge, 
Esports, Fires i Mercats

Marc Sanabria Robledo (PSC). Regidor d’Economia, Comunicació 
i Joventut

Jordi Pujol Lozano (CiU). Regidor de Cultura i Patrimoni

Luisa Fernández García (Ganemos Palau). Regidora de Medi 
Natural i Gestió Ambiental

OPOSICIÓ
Jordi Plaza i Nualart (ERC) Portaveu 
Juan Martínez Nieto (C’s) Portaveu 
Andrés Martínez Palacio (C’s) Portaveu 
Jordi Méndez Cordobés (CUP) Portaveu
Àngels Marcuello Martínez (ICV) Portaveu 
Mercedes Rodríguez Baeza (PP) Portaveu
Miquel Truyols i Rocabruna (No adscrit a cap grup municipal)

Si voleu contactar amb els regidors i regidores de l’Ajuntament, 
podeu trucar al telèfon 93 864 80 56 o escriure al correu 
electrònic info@palauplegamans.cat. 
A www.palauplegamans.cat hi figuren resums biogràfics de tots els 
membres del Ple Municipal i formularis individuals per contactar-hi.

EMERGÈNCIES
Telèfon general emergències 112
Ambulàncies (TSC) 061
Asepeyo (24h)
Tel. 900.151.000 / 93.864.64.03
Av. Catalunya, 232
CAP Palau (Ambulatori)
Tel. 93.864.98.98 / 93.728.44.44
C. de Can Cortès, s/n
Hospital de Mollet
Tel. 93..576.03.00
C. Ronda dels Pinetons, 8
Mollet del Vallès
Centre Assistencial Palacent
Tel. 93.147.90.00
Av. Catalunya, 264-266
Creu Roja (Caldes de Montbui)
Tel. 93.865.10.01
Mútua Intercomarcal (urgències)
Tel. 900.110.112 / 93.864.71.52
Pg. de la Carrerada, 2
Farmàcia Beatobe
Tel. 93.864.80.47
C. Anselm Clavé, 5
Farmàcia Cunillera
Tel. 93.864.98.30
C. Sagrera, 4
Farmàcia Muntada
Tel. 93.864.96.80
C. Secretari Gil, 4
Farmàcia Lagarda
Tel. 93.864.48.96
Av. Catalunya, 138
Mossos d’Esquadra Tel. 088  
Policia Local Tel. 93.864.96.96
Pg. de la Carrerada, 51
Protecció Civil Tel. 93.864.96.96

AJUNTAMENT I SERVEIS
Ajuntament (08184)
Tel. 93.864.80.56
Pl. de la Vila, 1
Casa de Cultura Masia de Can 
Cortès
Tel. 93.864.41.77
C. Camí Reial, 56
Castell de Plegamans
Tel. 93.864.98.32
Correus. Tel. 93.864.80.06
Deixalleria Municipal i Recollida 
trastos
Tel. 93.864.37.89
C. de Sta. Margarida de Boada Vell, 
16 (davant Hostal del Fum)
PalauAvança: Ocupació i Empresa
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Espai Jove l’Escorxador
Tel. 93.864.51.18
Pg. de la Carrerada, s/n
Gestió Tributària Diputació 
Barcelona
Tel. 93.472.91.79
C. Josep Brunés, 11
Indústria i comerç
Tel. 93.864.61.12
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis
Jutjat de Pau 
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Pavelló Municipal d’Esports Maria 
Víctor
Tel. 93.864.55.02
Pg. de la Carrerada, 55
Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI)
Tel. 93.864.53.16
C. Folch i Torres, 88-90, 1r pis

Registre civil 
Tel. 93.864.56.63
Pg. de la Carrerada, 53
Servei Local de Català
(Can Cortès)
Tel. 93.864.41.77
C. Camí Reial, 56
Serveis Socials
Tel. 93.864.30.12
C. de la Cooperativa, 12
Serveis Territorials
Tel. 93.864.80.56
C. Camí Reial, 149
Ràdio Palau
Tel. 93.864.34.95 / 
93.864.08.82
C. Camí Reial, 144

CENTRES EDUCATIUS
Escola Bressol el Sol
Tel. 93.864.96.74
C. Sant Joan, s/n
Escola Bressol Patufet
Tel. 93.864.58.53
C. Sant Miquel, s/n
Escola Can Cladellas
Tel. 93.864.47.10
C. Pompeu Fabra, s/n
Escola Can Periquet
Tel. 93.864.35.29
C. Camí de Can Llonch, s/n
Escola Josep M. Folch i Torres
Tel. 93.864.88.85
C. Folch i Torres, 45
Escola la Marinada
Tel. 93.864.88.53
C. Sant Miquel, 42-44
Escola Palau
Tel. 93.864.51.59
C. Arquitecte Falguera, 37
Institut la Marinada
Tel. 93.864.98.92
Pg. de la Carrerada, 58-60
Institut Ramon Casas i Carbó
Tel. 93.864.95.95
C. Lluís Companys, 2
Escola Municipal d’Adults
Tel. 93.864.04.90
C. Colom, 51

EMPRESES DE SERVEIS
CASSA
(Companyia d’Aigües Sabadell)
Tel. 93.863.90.53
C. Barcelona, 18
ENDESA
Tel. 902.50.88.50 / 902.90.74.74 
C. Comerç, 27
Gas Natural
Tel. 900.750.750
Correus
Tel. 93.864.80.06
C. Monolit, 10

TRANSPORTS
Informació Transports Generalitat 
Tel. 012
Autocars Sagalés 
Tel. 93.593.13.00
Auto Taxi Javier Caparrós
Tel. 617 378 035 / 93 864 98 38
Ràdio Taxi Palau-Mollet
Tel. 93.593.74.01
Taxis Aguilar 
Tel. 672.277.161



elButlletídesembre2015 3

ACTUALITAT

El Ple Municipal d’octubre va aprovar provisionalment les 
ordenances fiscals de l’any 2016, que són les que regulen els 
impostos i taxes de l’Ajuntament. La proposta va sortir endavant 
amb els vots favorables (10) de l’equip de govern (PSC, CiU i 
Ganemos Palau). Quant als vots de l’oposició, es van abstenir 
els grups C’s (2), ERC (1), ICV (1) i el regidor no adscrit Miquel 
Truyols (1). La CUP (1) i el PP (1) van votar-hi en contra.
 
Congelació, excepció i novetats
“Es congelen la majoria d’impostos i taxes per no incrementar 
la pressió fiscal a les famílies però alhora es vol mantenir 
la capacitat econòmica i la liquiditat de l’Ajuntament”, 
va manifestar Marc Sanabria en presentar la proposta del 
govern. A grans trets, es congelen gairebé totes les taxes i 
els impostos, excepte l’IBI (Impost de Béns Immobles), en el 
que es modifica el tipus impositiu. A més, al 2016 es podrà 
pagar l’IBI en 4 fraccionaments, quan fins ara eren 3.
 
El tipus impositiu de l’IBI s’ha hagut de tocar per mantenir 
els ingressos i queda fixat al 2016 per a totes les propietats 
urbanes en el 0,529%. Això implica que baixarà l’import del 

rebut per a unes 5.000 propietats i pujarà lleugerament per a 
unes 2.700, sempre respecte a l’any 2015. Les finques amb 
característiques especials i rústiques mantenen els seus 
tipus específics. També s’introdueix una nova bonificació 
en l’IBI, del 50% durant 3 exercicis, per als immobles on 
s’instal·lin voluntàriament sistemes d’aprofitament d’energies 
renovables.
 
Entre les novetats, hi ha una nova bonificació sobre l’IAE 
(Impost d’Activitats Econòmiques) per a les empreses “que 
incrementin de forma destacada la plantilla de treballadors 
amb ocupació de qualitat, amb contractes indefinits i fixes”, 
va destacar Sanabria. A més, es crea una nova taxa que grava 
els caixers automàtics d’entitats financeres que hauran de 
pagar 196,89€ per caixer i any. Els grups de l’oposició van 
mostrar satisfacció per la introducció d’aquesta nova taxa 
però van criticar que l’import sigui baix. “Aquest any s’ha 
hagut de fer així perquè està inclosa dins l’ordenança que 
regula l’ocupació de la via pública i estableix un preu per 
metre quadrat d’ocupació”, va respondre Sanabria, deixant 
la porta oberta a regular-ho de forma diferent de cara al 2017.

S’aprova provisionalment 
la congelació de la majoria 
d’impostos i taxes al 2016

calendari fiscal

L’Ajuntament està editant una publicació on 
es detallen totes les bonificacions a les que la 
ciutadania es pot acollir

Descripció Data Inici Vol. Data Fi Vol.Domi.
Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció - domiciliats                         01/03/2016
Impost sobre béns immobles urbans - no domiciliats                                   03/05/2016 05/07/2016
Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció - domiciliats                         01/06/2016
Impost sobre béns immobles urbans - 3a fracció - domiciliats                         01/09/2016
Impost sobre béns immobles urbans - 4a fracció - domiciliats                         01/12/2016
Impost sobre béns immobles rústics                                                 02/09/2016 03/11/2016
Impost sobre vehicles de tracció mecànica                                          05/02/2016 05/04/2016
Impost sobre activitats econòmiques                                                02/09/2016 03/11/2016
Taxa per gestió de residus domèstics - 1a fracció - domiciliats                       01/07/2016
Taxa per gestió de residus domèstics - no domiciliats                                02/09/2016 03/11/2016
Taxa per gestió de residus domèstics - 2a fracció - domiciliats                       02/11/2016
Taxa per gestió de residus comercials - 1a fracció - domiciliats                      01/07/2016
Taxa per gestió de residus comercials - no domiciliats                               02/09/2016 03/11/2016
Taxa per gestió de residus comercials - 2a fracció - domiciliats                      02/11/2016
Taxa servei de cementiri municipal                                                 02/09/2016 03/11/2016
Taxa per entrada de vehicles - guals                                                 02/03/2016 05/05/2016
Taxa mercat municipal - 1r trimestre                                               05/02/2016 05/04/2016
Taxa mercat municipal - 2n trimestre                                               03/05/2016 05/07/2016
Taxa mercat municipal - 3r trimestre                                               05/08/2016 05/10/2016
Taxa mercat municipal - 4t trimestre                                               02/11/2016 03/01/2017
Taxa per teleassistència - 1r trimestre                                            02/03/2016 05/05/2016
Taxa per teleassistència - 2n trimestre                                            03/06/2016 04/08/2016
Taxa per teleassistència - 3r trimestre                                            02/09/2016 03/11/2016
Taxa per teleassistència - 4t trimestre                                            02/12/2016 02/02/2017
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ACTUALITAT

ESTAT DE DESPESES 
 
Denominació Euros
1  Despeses de personal 6.581.295,78
2  Despeses en béns corrents
    i serveis 7.168.887,04
3  Despeses financeres 136.716,60
4  Transferències corrents 662.276,65
5  Fons de contingència
    i altres imprevistos 87.000,00
6  Inversions reals 1.166.670,20
8  Actius financers 31.000,00
9  Passius financers 947.413,98

TOTAL  DESPESES 16.781.260,25

ESTAT D’INGRESSOS 
 
Denominació Euros
1  Impostos directes 8.970.155,17
2  Impostos indirectes 170.000,00
3  Taxes i altres ingressos 2.485.613,37
4  Transferències corrents 3.864.217,61
5  Ingressos patrimonials 344.712,30
7  Transferències de capital 15.561,80
8  Actius financers 31.000,00
9  Passius financers 900.000,00

TOTAL  INGRESSOS 16.781.260,25

L’atenció a les persones és l’eix vertebrador del pressupost 
que ha aprovat l’Ajuntament per a l’any 2016, amb un import 
total de 16.781.260,25 euros. Segons el regidor d’Economia, 
Marc Sanabria, es tracta “d’una proposta realista, acurada, 
que compleix els compromisos amb els quals ens vam 

presentar a les eleccions i que garanteix i augmenta els 
serveis socials als més vulnerables, el manteniment dels 
serveis públics municipals, renova el compromís amb el 
manteniment i dignificació de l’espai públic i fa una aposta 
per un Ajuntament més obert i transparent”. 

L’Ajuntament aprova un pressupost de més de 16,7 milions 
d’euros centrat en l’atenció a les persones

1. Hem de complir la REGLA DE DESPESA:
Ens imposen un índex de creixement segons el pressupost aprovat l’any anterior. Per a l’any 2014, aquest 
índex no pot superar el 1,80.

2. Els INGRESSOS corrents han de ser SUPERIORS a la DESPESA corrent:
Estem obligats a generar estalvi net.

3. L’ESTALVI nét de l’exercici ha de ser POSITIU:
Els ingressos corrents han de cobrir la despesa corrent i les amortitzacions de les operacions de crèdit. 
Per tant, els ingressos han de cobrir els costos directes i indirectes dels serveis públics prestats, incloent 
l’amortització de la inversió.

4. L’ESTALVI nét generat S’HA DE DESTINAR a INVERSIONS

5. El nivell d’ENDEUTAMENT ha de ser SOSTENIBLE: 
No podem incrementar el deute per finançar inversions.

6. S’ha d’establir un PLA DE TRESORERIA per complir la Llei de Morositat: 
Les factures s’han de pagar en un termini màxim de 30 dies des del reconeixement de l’obligació de 
pagament. Aquest reconeixement s’ha de produir en un màxim de 30 dies des de la recepció de la factura en 
el registre d’entrada.

7. El ROMANENT de tresoreria per a despeses ha de ser POSITIU al tancament de l’exercici pressupostari:
Els fons líquids i els drets pendents de cobrament han de cobrir les obligacions pendents de pagament. 
També s’han de deduir els saldos de dubtós cobrament.

A què ens obliga la Llei d’Estabilitat Pressupostària?

PRIORITATS DE L’EQUIP DE GOVERN

 L’atenció a les persones:
a. Plans d’ocupació
b. Increment dels ajuts de Serveis Socials
c. Creació de la targeta moneder
d. Ajuts tributaris

 Serveis Municipals:
a. Ferm compromís amb el manteniment de TOTS 
els serveis municipals
b. Desplegament del Pla d’Igualtat
c. Nou programa de Dinamització Juvenil al carrer.
d. Més serveis de Palau Avança lligats a l’Eix Riera 
de Caldes

 Espai públic de qualitat:
a. Manteniment de l’espai públic als barris
b. Creació i manteniment dels parcs infantils i jardins
c. Nous serveis a la Ronda Verda
d. Instal·lació d’il·luminàries LED
e. Recuperació del patrimoni municipal: Masia de 
Can Falguera, Torre de la Casa Folch, Edifici del 
Sindicat Agrícola.
 
 Impuls a la transparència, participació i                  
ll’Ajuntament Obert:
a. Nou reglament de participació.
b. Implantació de l’expedient electrònic per fer 
l’administració oberta.
c. Més i millors continguts a la web municipal
d. Creació d’una app institucional amb la posibilitat de 
transmetre incidències a la via pública i d’altres serveis.



elButlletídesembre2015 5

ACTUALITAT

Pla financer del programa d’inversions 
de l’exercici de l’any 2016
Mobiliari oficina serveis generals 500,00  
Millores sistemes cablatge estructurat edificis municipals 3.000,00   
Equipament i projectes informàtica i telecomunicacions 51.299,00  
Equipaments comunicacio i mitjans audiovisuals 1.000,00   
Millores instal·lacions Ràdio Palau 1.000,00   
Equipaments i reformes serveis territorials 1.000,00   
Redacció instruments de planejament i projectes 15.000,00   
Equipament i millores altres edificis municipals 5.000,00   
Adquisició i millores mobiliari urbà 7.500,00   
Arranjament i millora de les vies públiques 275.000,00 
Senyalització de les vies públiques 55.000,00  
Millores xarxa clavegueram 40.000,00  
Equipament millores xarxa aigua potable 15.561,80 
Millores enllumenat públic vies públiques 60.000,00  
Adaptació normativa instal·lacions elèctriques 25.000,00  
Material brigades 1.500,00   
Adquisició maquinària nau brigades 15.000,00   
Equipaments i reformes nau brigada 7.000,00   
Adquisició maquinària brigada jardineria 15.000,00  
Creació i millores de parcs i jardins 146.909,40  
Adquisició i millores jocs infantils 8.000,00   
Equipament millora Ronda Verda 69.000,00  
Equipament i millores Hostal del Fum 25.000,00  
Millores deixalleria municipal 1.000,00   
Equipament biblioteca 3.000,00   
Millores edificis i equipaments cultura 6.000,00  
Mobiliari cultural i equipament 20.000,00 
Mobiliari i equipaments Escola Música 4.000,00  
Mobiliari i equipaments esportius 10.000,00  
Millores instal.lacions esportives 50.000,00 
Millores equipament joventut 10.000,00  
Mobiliari i equipaments joventut 10.000,00  
Equipament festes populars 6.600,00  
Restauració Casa Folch 15.000,00  
Reforma Masia Can Falguera 50.000,00 
Reforma edifici de la Cooperativa 30.000,00 
Equipament i millora mobiliari Serveis Socials 3.000,00  
Millores edifici Serveis Socials 7.800,00  
Millores centres ensenyament 37.000,00 
Mobiliari i equipaments escoles bressol 5.000,00  
Millores centres escoles bressol 24.000,00 
Material i equipament Comerç 8.000,00   
Equipaments, mobiliari i reformes Palau Avança 5.000,00   
Millores edifici i altres construccions 6.000,00   
Equipament tallers FPI 2.000,00   
Mobiliari i equipament policia local 5.000,00   
Equipament policia municipal 5.000,00

TOTAL 1.166.670,20
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Programació de nadal

FIRA DE SANTA LLÚCIA
DISSABTE DIA 12 DE DESEMBRE
de 10 a 21h 

11h  Inauguració
11.15h  Actuació el Ramat, grup graller
11.30-14.30h III Taller consum responsable, segur   
 i proximitat
12h  Lliurament de premis a l’emprenedoria
12.30h  Ball en línia
13h  Actuació itinerant grup La Torna
18h  Tió solidari en benefici de Cáritas
18 a 20h   Actuació itinerant grup La Torna
18.30h  Coral Escola de Música

DIUMENGE DIA 13 DE DESEMBRE
de 10 a 19.30h

11.30-14.30h III Taller consum responsable, segur i proximitat 

Actes per La Marató (organitza Cabres i Vaques de Palau-solità 
i Plegamans)
11.30h Actuació de danses urbanes amb The   
 Fleky’s Crew               
12h Exhibició de Country Can Falguera                                       
12.30h      Actuació de La Gresca                                                        
13h Ball i taller de Geganters                                                       
14 a16h     Cafè solidari dels Deixebles del Dimoni de   
 la Pedra Llarga           
16h Ballada i taller de l’Associació Sardanista                                       
16.30h      Ballada de Colles del Ball de Gitanes                                 
17h Animació salsera a càrrec de ‘A tu ritmo’                                                        
17.30h Actuació dels tabalers i bufadors dels   
 Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga          
19h  Sorteig cistella de nadal: promoció dels   
 comerciants que participen en= la fira.
19.30h  Cloenda fira

Diumenge 13
10.30h | Plaça de la Vila 
Gallecs amb la Marató de TV3. Caminada solidària 
fins al cor de Gallecs. Inscripcions: oficina21@
palauplegamans.cat. Tel. 938648056 Més informació: 
www.espairuralgallecs.cat

11h | Castell de Plegamans
Concert de Nadal a càrrec dels alumnes d’Instrument de 
l’Escola Municipal de Música. 

11.30h | Masia de Can Malla 
Inauguració de la XXXIII Exposició de Pessebres i ballada 
de sardanes 

Dissabte 19
20.45h | Església de Sant Genís
Concert de Nadal a càrrec de la Societat Coral la Unió 

Diumenge 20
18h | Església de Sant Genís
Concert de Nadal a càrrec del cor Tastet de Gospel i 
alumnes de l’Escola Municipal de Música.

Divendres 25
12h | Masia de Can Malla
Tió Popular

Dissabte 26
19h | Teatre de la Vila 
Els Pastorets o l’adveniment de l’Infant Jesús d’en Josep 
M. Folch i Torres

Diumenge 27
18h | Sala Polivalent
Quinto de Nadal
Partides a partir d’1€. 

Dilluns 28, dimarts 29 i dimecres 30
10.30h | Pavelló Municipal d’Esports 
Pati Lúdic de 10.30 a 13.30h i de 17 a 20h

Dimecres 30 de desembre
18h | Pavelló Municipal d’Esports
Conte espectacle: Contes de gel, de l’Àrtic a l’Antàrtida a 
càrrec de la Cia Teia Moner

Divendres 1
01h | Sala Polivalent
Revetlla de Cap d’Any. Entrada gratuïta. Aforament 
limitat.

Dissabte 2 
17h | Masia de Can Malla
Patge Reial

Diumenge 3 
12h | Masia de Can Malla
Patge Reial

Dilluns 4
Tot el dia | Centre Cívic
Cap nen i nena sense Joguina. 
Informació: Tel. 687 55 66 70 – www.palau.solidari.org  
info@palau-solidari.org  palausolidari@hotmail.com

17h | Masia de Can Malla
Patge Reial

Dimarts 5
18h | Plaça de la Vila
Arribada dels Reis Mags d’Orient. Lectura del missatge 
de l’herald i a continuació la Gran Cavalcada

19h | Masia de Can Cortès
Nit de Reis. Recepció de la cavalcada i lliurament de 
cartes. Tradicional botifarrada i brou gratuït. Preu del pa 
amb tomàquet i botifarra: 3,50€.

Dissabte 9
19h | Teatre de la Vila 
Els Pastorets o l’adveniment de l’Infant Jesús d’en Josep 
M. Folch i Torres

Zona infantil:  animació i tallers: ceràmica, pintura, 
espelmes, temàtica nadalenca, etc

Plaça de la Vila · Zona de vianants · Parc de l’Onze de setembre
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La Policia Local rep un nou cotxe que subsistueix un altre 
de vell

ACTUALITAT

L’Ajuntament ha rebut un nou cotxe per a la Policia Local. Es 
tracta d’un model logotipat i equipat per donar resposta a les 
necessitats de la funció policial. El parc total de vehicles de la 
Policia Local es manté igual, dos cotxes i dues motocicletes, 
perquè la incorporació del nou cotxe serveix per jubilar un dels 
que es feien servir fins ara, que també era de renting. A nivell 
econòmic, la incorporació d’aquest cotxe suposa un estalvi per 
a l’Ajuntament perquè la quota mensual, de 700€, és gairebé 
400€ inferior que la que s’abonava pel vehicle que substitueix. 
El contracte de renting del nou cotxe té una durada de 4 anys.
 
“És necessari renovar periòdicament els vehicles de la 
Policia Local perquè pateixen un fort desgast”, explica 
Teresa Padrós, Alcaldessa i regidora de Seguretat Ciutadana, 
quan ha pogut comprovar les funcionalitats del nou cotxe.  

El model escollit disposa d’equipament especial per donar 
resposta a les funcions policials. Compta amb una mampara 
d’alta resistència que separa la part davantera de la posterior i 
que permet transportar persones detingudes sense risc per als 
i les agents. A més, els seients i l’habitacle posterior compten 
amb materials fàcils de netejar i higienitzar i amb portes i 
finestres que no es poden obrir des de l’interior.
 
En el maleter s’hi compten dues armilles antibales i antitalls, 
que se sumen a les altres dues que ja té l’altre cotxe. 
Sobre aquest element de protecció, Padrós ha avançat que 
l’Ajuntament ha aprovat l’adquisició d’armilles antibales i 
antitalls, individuals i interiors, per al total d’agents, 27, que se 
sumaran a les 4 d’exteriors que duran als cotxes. La compra 
de totes les armilles per protegir la plantilla de la Policia Local 
és de 14.000€.

L’Escola d’Adults celebra la reforma de les instal·lacions
Una cinquantena de persones van participar en l’acte oficial 
d’inauguració de les reformes que s’han fet a l’Escola 
Municipal d’Adults aquest estiu. En aquest acte es van 
aplegar alumnes actuals i de cursos anteriors, així com Pilar 
Trapero i Antonio Sánchez, professors del centre i autoritats 
locals.
 
Després de visitar les aules remodelades, al carrer Dom 
Bosco, es van desplaçar fins a l’aula oberta del centre per 
fer els parlaments i gaudir d’un pica-pica acompanyat d’un 
concert de petit format de l’Escola Municipal de Música.
 
“Us agraïm moltíssim la feina que feu per millorar el nostre 
poble i perquè les persones tinguin més possibilitats en 
la vida”, va dir Padrós als professors en reconeixement a 
la seva feina. Com a exemple, va lloar l’esforç i l’esperit 
de superació d’una de les exalumnes, present a l’acte, que 
actualment està estudiant infermeria. Va tenir també unes 
paraules d’agraïment envers l’anterior regidor d’Educació, 
Joan Carles Tinoco, per haver liderat el projecte de reforma 
de l’Escola d’Adults. A més, va criticar la LRSAL (llei de 
l’administració local): “Si tanquéssim els comptes en 
negatiu, no podríem tenir aquest local”, va recordar.
 

La regidora d’Ensenyament, Carmen Cabeza, va destacar 
que amb les obres “s’ha posat en ordre el que calia i era 
molt necessari”. Això és, va continuar la regidora: “Donar 
visibilitat a l’Escola d’Adults, dignificar l’espai, donar-li la 
importància que té i obrir-la de cara al poble”.  

Pilar Trapero va parlar també en representació del seu 
company, Antonio Sánchez: “Estem molt orgullosos per com 
ha quedat d’acollidor, si bé també ho era abans perquè els 
espais els fan les persones”. 
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La Fira Internacional del Formatge va tancar la primera 
edició a Palau-solità i Plegamans amb un èxit total “tant 
de participació com de vendes dels paradistes”, explica 
el regidor de Fires i Mercats, Miquel Rovira. “Estem molt 
satisfets amb el resultat de la fira perquè també ha incidit 
molt positivament en la restauració i gastronomia del 
poble”, manifesta Rovira.
 
Al llarg del cap de setmana del 14 i 15 de novembre, el 
poble va acollir més de 15 productors de formatge de 
procedències i tipologies diferents, a més de parades 
d’altres productes artesans relacionats, com mel o 
embotits i paradistes i productors locals.
 
“Un dels aspectes més positius d’aquesta fira és que 
han vingut visitants d’altres comarques, ha sigut tot un 
èxit de participació”, mostra satisfet el regidor. “Hem de 
destacar que no hi va haver cap incident i hem pres nota 
per al proper any, perquè segur que tornarem a repetir”.
 
A més de les parades, al llarg del cap de setmana es van 
fer diferents activitats per a tots els públics, com el concurs 
infantil de munyir la cabreta o el maridatge de formatge i 
cervesa artesana, que va sobrepassar les previsions de 
persones inscrites.

El cap de setmana més formatger
 
El públic assistent destacava la gran varietat de formatges 
que es podien trobar i tastar a la fira, tant nacionals com 
internacionals. Formatges de llet de cabra, d’ovella, de 
vaca, de búfala, curats, semi curats, tous, de llet crua, 
cuita.
 
El regidor explica que “no podem calcular el nombre de 
persones que van venir al poble per visitar la Fira, però 
tant dissabte com diumenge els carrers del centre 
estaven plens, i el bon temps ens va ajudar molt”. “Un dels 
aspectes més destacats és que molts productors locals 
es van donar a conèixer a persones d’altres poblacions 
que ens visitaven”, afirma Rovira.
 
Minut de silenci
 
La Fira Internacional del Formatge es va convertir dissabte 
en el marc del minut de silenci que es va convocar des 
de l’Ajuntament per rebutjar els atemptats que van tenir 
lloc a París el passat 13 de novembre. Tots les persones  
participants i visitants de la Fira es van sumar al minut de 
silenci que es va fer al migdia de dissabte.

Èxit rotund de la primera edició de la Fira Internacional del 
Formatge

ACTUALITAT
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La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament cobreix 
totes les demandes de beques menjadors per a infants 
del municipi que acompleixen els requisits establerts. En 
aquest sentit, el regidor responsable, Jaume Oliveras, 
explica que “al nostre poble no hi ha ni un sol nen o 
nena que es quedi sense beca menjador”. A principis 
de novembre, el Consistori ja tenia compromeses ajudes 
econòmiques per un import total de 67.287,98 euros.
 
Les beques menjador són competència dels consells 
comarcals, que les paga en base als diners que els 
adjudiquen des de la Generalitat de Catalunya. Actualment, 
des del Departament d’Ensenyament s’atorguen dos tipus 
de beca: la garantida i la variable. La diferència és en el 
llindar de renda de les famílies per accedir-hi. Per optar 
directament a una beca garantida, la renda d’una família 
de quatre persones ha de ser d’un màxim de 7.880 
euros l’any (amb aquest nivell s’aconsegueix una beca 
al 100% sempre que es tinguin 15 punts en els barems 
sociofamiliars); i un màxim de 10.967 euros l’any (per a 
una beca al 50%). Les famílies que compleixen aquests 
llindars tenen la beca garantida.
 
Però també existeix un tram variable per a famílies que 
no superin la renda de 16.451 euros l’any (aquestes 
beques són del 50%). Tot i que les famílies també viuen 

situacions complicades econòmicament, aquesta beca no 
s’adjudica directament, sinó que depèn de la consignació 
pressupostària que la Generalitat adjudica al tram variable 
de cada consell comarcal. Això provoca desigualtats entre 
la població, ja que el tram variable es designa amb criteris 
diferents a cada comarca, ja que depenen de la consignació 
pressupostària i dels criteris del territori, el que pot fer que 
un infant que tindria dret a beca en una comarca potser no 
la tindria en una altra.

Això= ha provocat que tant els ajuntaments de la comarca, 
entre els que es situa el de Palau-solità i Plegamans, com 
el Consell Comarcal del Vallès Occidental han demanat a la 
Generalitat que es suprimeixi el tram variable “perquè crea 
confusió i desigualtat entre les famílies”, explica Oliveras.
 
“Com a municipi, ens hem compromès a seguir aportant 
el pressupost equivalent al 25% de les beques del nostre 
poble. A Palau passem aquest percentatge amb escreix i 
no hi ha cap infant que acompleixi els requisits i que estigui 
sense un àpat garantit a l’escola”, afirma amb rotunditat el 
regidor. “Els municipis sabem que estem parlant de drets, 
i no podem dependre d’una consignació pressupostària. 
Tot i que nosaltres aportem els diners i donem cobertura 
a totes les beques, encara hi ha sol·licitud pendents de 
resposta per part dels responsables”, afegeix Oliveras.
 
De fet, les dades remarquen l’increment de beques 
menjador que s’han atorgat respecte el curs escolar 
passat en el nostre municipi. Durant el curs 2014-2015 es 
van atorgar 147 beques, mentre que en l’actual ja s’han 
donat 169. Segons l’avaluació realitzada pels equips de 
serveis socials de la comarca, la realitat de les famílies 
és cada vegada més dramàtica: les famílies necessitades 
creixen en nombre i també pateixen situacions de major 
empobriment, les famílies sense ingressos augmenten 
de manera preocupant i la mitjana de la renda per càpita 
mensual baixa considerablement. “I és per aquest motiu 
que hi ha un compromís clar de la Generalitat i del Consell 
Comarcal, de revisar el model existent”, conclou el 
responsable dels Serveis Socials del municipi.

L’Ajuntament cobreix totes les demandes de beques 
menjador del poble que acompleixen els requisits

S’adjudiquen les 75 parcel·les dels Horts Municipals

ACTUALITAT

L’Ajuntament va realitzar a finals d’octubre el sorteig per 
adjudicar les 75 parcel·les dels Horts Municipals que 
s’han creat als terrenys municipals de Can Boada Vell. Les 
persones adjudicatàries la podran utilitzar durant 3 anys 
amb la possibilitat de prorrogar el dret d’ús un any més.

Donat que hi havia 78 sol·licitants, només 3 s’han quedat 
sense parcel·la, si bé passaran a la llista d’espera per si 
alguna de les persones que han aconseguit una, renuncien a 
utilitzar-la o perden el dret d’ús.

“El proper dissabte 12 de desembre al matí farem l’entrega 
oficial de les claus a totes les persones adjudicatàries”, 
explica la regidora de Medi Natural i Gestió Ambiental, 
Luisa Fernández. 
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El músic Pauli Peña crea una sardana dedicada a la vila

El Palau Ressona viu una gran final amb músics de nivell

ACTUALITAT

La vila de Palau-solità i Plegamans ja té una sardana pròpia: 
Sardana per al meu poble, una composició de l’artista local 
Pauli Peña, mestre de l’Escola Municipal de Música que, amb 
aquesta obra, ha volgut homenatjar el poble i la seva tradició 
sardanista.
 
“Aquesta sardana és el fruit musical de la meva relació, 
convivència i treball amb les entitats del poble, amb la nostra 
història, amb les nostres festes i costums, en definitiva amb 
tota la gent de la nostre vila.”, va explicar Peña abans de 

l’estrena de la peça musical.
 
De fet, Peña va voler aprofitar la 18ena Diada Sardanista que 
va celebrar diumenge l’Associació Sardanista de Palau-solità 
i Plegamans, per estrenar la composició i fer lliurament de la 
partitura de la sardana a l’alcaldessa, Teresa Padrós, com a 
màxima representant del poble. Peña va explicar que “com a 
vilatà i com a músic sento el desig de crear elements musicals 
per definir tot allò que més ens representa, es per això, que 
avui estrenem: Sardana per al meu poble, dedicada a la vila de 
Palau-solità i Plegamans.
 
Tant el regidor de Cultura, Jordi Pujol, com l’alcaldessa, 
Teresa Padrós, van agrair a Peña el seu treball, tant pel que 
representa per a la vila, com pel seu significat dins el món 
de la sardana.
En un acte molt emotiu, la Cobla Ciutat de Terrassa va 
interpretar la nova sardana. Prèviament, tant l’Ajuntament 
com el propi Pauli Peña van tenir un detall amb els músics 
per la col·laboració que han tingut amb el compositor al llarg 
de la creació de la peça, i els hi van regalar el llibre musical 
Història del Nostre Temps.
 
A partir d’ara, el llibret amb la partitura de la sardana restarà 
a l’Ajuntament i estarà a disposició de qualsevol cobla que 
la vulgui interpretar en el seu repertori.

La final del Palau Ressona, la 10a edició del Concurs de 
Música Jove de Palau-solità i Plegamans, va acollir unes 150 
persones a la Sala Polivalent del Teatre de la Vila el passat 
14 de novembre, on hi van participar un total de 35 músics 
entre els 5 grups finalistes i el grup convidat, Sense Sal. 

Els participants van ser:
.  Matching Ratio, de Canet, amb una proposta musical molt 
propera al rock, rock progressiu i rock independent. 
. La Niña del Bigote, de Santa Eulàlia de Ronçana, amb una 
veu molt potent i amb una força enorme sobre l’escenari. 
. Homes Llúdria & Altered States, de Barcelona i Palau-solità 
i Plegamans. Hip hop amb bases electròniques, bateria, 
guitarra i teclat i pintura sobre l’escenari. 
. Banshee’s downfall, de Sant Feliu de Codines, els més 

joves del concurs, amb molta potència sobre l’escenari. 
. Fantactels, amb un desplegament de vents, de xandalls de 
tàctel i de festa que va inundar la sala. 

Sense Sal, grup convidat, va ser l’encarregat de tancar el 
concurs. “Palau Ressona és una oportunitat per a què els 
grups es donin a conèixer i puguin fer un concert en directe.”, 
explica el regidor de Joventut, Marc Sanabria. 

Guanyadors del Palau Ressona 2015 
1r premi: Fantactels. Van guanyar la gravació d’una maqueta 
a la Bucbonera Records de Caldes de Montbui. 
2n premi: Matching Ratio, que va guanyar una estada 
gratuïta als Bucs d’Assaig el Galliner. 
Accèssit al directe: Homes Llúdriga & Altered States. 
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L’Ajuntament es suma al Decàleg de Bones Pràctiques de 
la Comunicació Local

S’obre l’inventari de recursos per a l’acollida de persones 
refugiades

ACTUALITAT

El Ple Municipal de l’Ajuntament celebrat ahir al vespre va 
aprovar per unanimitat de tots els grups municipals l’adhesió 
al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local 
Pública, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Aquest Decàleg és la guia dels indicadors que s’han 
d’acomplir per part de qualsevol administració pública a 
l’hora de transmetre informació mitjançant els seus mitjans 
de comunicació públics.

En aquest sentit, la moció presentada per l’equip de govern 
estableix que “en un moment on les institucions estan cada 
cop més qüestionades per la ciutadania, és imprescindible 
que els Ajuntaments ens adaptem als nous temps i millorem 
la nostra comunicació”. En aquest sentit, la informació és 
imprescindible pel bon funcionament de la democràcia, el 
que implica que la ciutadania té dret a la informació i a 
conèixer en tot moment què fa i quina és l’activitat del seu 
Ajuntament. I ho han de conèixer amb “veracitat, honestedat, 
transparència i imparcialitat”, detalla la moció.

El Decàleg de Bones pràctiques va néixer l’any 2003 de mans 
del Laboratori de Comunicació Pública de la UAB i estableix uns 
principis bàsics que recomana que siguin respectats per part 
dels mitjans locals de titularitat pública. A més, aquests principi 
coincideixen amb els del Código Deontológico de la Federación 

de Asociaciones de Periodistas de España i amb els del Codi 
Deontològic del Col•legi de Periodistes de Catalunya.

Entre els principis recollits al Decàleg, destaca que la 
comunicació local pública ha de ser un element cohesionador 
del municipi; ha de ser veraç, plural i transparent i ha de 
convertir els mitjans locals públics en referents informatius 
de la ciutadania. 

La Regidoria de Cooperació de l’Ajuntament ha obert 
l’inventari de recursos per a totes les persones que estan 
disposades a ajudar en l’acollida de refugiats. Aquest 
inventari, que serà gestionat pel Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat, està a disposició de tota 
la ciutadania del municipi que vulgui col·laborar, només 
s’ha d’adreçar a l’edifici de Serveis Socials, carrer Anselm 
Clavé,11, a omplir la fitxa.

“Aquest inventari serveix per a què cada persona que 
vulgui col·laborar, pugui detallar què està disposada a 
fer”, explica el regidor de Cooperació, José Luis Heras. “Els 
ajuts poden anar des de l’allotjament de persones, a temps 

d’acompanyament i voluntariat. Cada ajut, per petit que 
sigui, serà molt ben rebut”, afirma Heras.
En aquest sentit, la fitxa de l’inventari detalla, per exemple, 
els metres quadrats que es poden posar a disposició de les 
persones refugiades en cas d’oferir allotjament, el nombre 
d’habitacions o el nombre de persones que es poden 
allotjar. Però també hi ha d’altres tipus de recursos que la 
ciutadania pot oferir, com és la formació, en cas de poder 
ensenyar idiomes, cessions d’espai per a les formacions o 
cessió de material. La fitxa també recull una col·laboració 
d’acompanyament i voluntariat on es detalla que es pot 
fer suport en les activitats de la vida quotidiana, o en cas 
d’haver de fer tràmits administratius; també permet oferir 
atenció psicològica, terapèutica o actuacions de promoció 
de la salut. En aquest àmbit d’acompanyament, també es 
contempla la possibilitat de donar suport en activitats de 
lleure o esport i inclús fer mediació intercultural.

L’Ajuntament també s’ha sumat a la campanya del Fons 
Català de Cooperació “El món local coopera amb les persones 
refugiades” i ha publicat un banner al web municipal per 
tal que tothom hi pugui participar mitjançant el twitter i el 
seu hastag #monlocalrefugi. “A més, hem demanat al Fons 
Català i a la Plataforma Stop Mare Mortum que puguin 
venir a Palau a fer una xerrada sobre la situació de les 
persones refugiades. Estem davant una situació que ens 
obliga a actuar; no podem mirar a una altra banda perquè 
cada dia s’estan perdent milers de vides humanes i hem 
d’actuar”, explica contundent el regidor Heras.
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GRUPS MUNICIPALS

los formació continuada 
i mantenint permanent 
contacte amb les 
empreses del nostre poble 
per tal que prioritzin la 
contractació de palauencs 
i plegamanins, al mateix 
temps que incentivem 
l’emprenedoria.

En Jordi Pujol treballa per 
donar l’ús més adequat a 
la masia de Can Falguera i 
a la torre de la Casa Folch; 
també ha iniciat trobades 
amb les entitats culturals 
de la vila amb l’objectiu 
d’assolir l’organització, 
sense solapaments, de 
tota MENA d’activitats 
culturals, amb la intenció 
ferma d’aconseguir un 
accés universal a la 
CULTURA.
 
El nostre Cap de Llista, 
en Jaume Oliveras, està 
enllestint un veritable 
Pla de Qualitat a l’àrea 
de Serveis Socials que 
comportarà una millora en 
l’atenció a les persones 
i assegurar així que es 
respectin els seus drets 
i atenguin totes les 
necessitats a tot nivell; 
garantint que cap nen o 
nena que compleixi els 
requisits legals es quedi 
sense beca menjador i 
fent que els ajuts socials 
esdevinguin un veritable 
dret per a les persones.

Per a més informació, 
entreu a: http://
blogscat.com/
regidorslaurajaumejordi

Ganemos
Palau 
París, Bagdad, Mali, 
Túnez... ¡Siria!
Nueva York, Madrid, 
Londres... Irak.

Siempre vuelve, es cíclico, 
el tiempo no pasa, se 
detiene en un lamento, 
un llanto ahogado… y el 
silencio.
Para acabar con el 
terrorismo nos llevaron 

fa esment d’altres 
extrems tècnics per tal 
de consolidar de forma 
definitiva la futura Escola.

En una situació semblant 
es troben la Biblioteca i el 
Casal d’Avis, equipaments 
desfasats, i que els 
successius governs fins 
a dia d’avui han estat 
incapaços de posar al dia. 

Hem arribat pràcticament 
als 15.000 habitants 
sense Centre de Dia, 
Auditori, Tanatori, Complex 
Esportiu (gimnàs municipal 
i piscina), Centre Cívic, i a 
més, un Ajuntament dins 
un edifici antic, així com 
altres mancances greus en 
altres serveis. 

No hi ha comparació 
possible entre l’actual 
Palau, infraequipat, 
amb pobles similars 
del nostre entorn. S’ha 
deixat passar massa 
temps i oportunitats que 
altres municipis sí han 
sabut aprofitar. Per això 
l’Escola de Música ha 
estat la primera de les 
demandes... i n’hi haurà 
més...

C’s
Año electoral
La política Local afecta al 
Ciudadano de Palau-solità i 
Plegamans, pero la política 
Autonómica y Nacional 
parece ser el único centro 
de atención.
Ciudadanos Palau entiende 
que no podemos ser 
ajenos a la influencia de 
un Año electoral como 
este. Empezamos un 24 
de  Mayo con Municipales 
con un resultado que 
pocos habían imaginado. 
El 27 de Septiembre 
nos arrastró hacia unas 
mal llamadas Elecciones 
Plebiscitarias y sin 
serlo, quedó claro que la 
mayoría de los catalanes 
no están a favor de la 
Independencia, aún así 
estos partidos siguen 
decididos en seguir 
su ruta. La Campaña 

PSC
Aprovem un pressupost 
realista
L’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans ja 
ha aprovat inicialment 
el Pressupost per l’any 
2016. Una proposta 
realista, acurada, que 
compleix els compromisos 
amb els quals ens vam 
presentar a les eleccions i 
que garanteix i augmenta 
els serveis socials a 
les persones i l’atenció 
als més vulnerables, el 
manteniment i ampliació 
dels serveis públics 
municipals, renova 
el compromís amb el 
manteniment i dignificació 
de l’espai públic a tots els 
barris i fa una aposta per 
un Ajuntament més obert i 
transparent. 
Com a administració, 
el pressupost ha de 
cumplir uns requisits 
legals: complir la regla 
de despesa per sota de 
1,8%, generar estalvi 
nét i mantenir un 
nivell d’endeutament 
sostenible. A més, el fet 
de congelar la majoria 
de taxes i ordenances 
repercuteix en un matex 
nivell d’ingressos. A 
tot això, amb més d’un 
80% del pressupost per  
despeses fixes, el marge 
de maniobra és limitat. 
Per tant, tots els nostres 
esforços van encaminats a 
que durant aquests quatre 
anys, per fases, de mica 
en mica, comencem a 
possar les pedres de nous 
projectes de futur.  Per 
què tenim el compromís 
de treballar per tots els 
ciutadans i ciutadanes i 
la millora sostenible de la 
nostra vila. 

CiU
Els regidors laura, jordi i 
jaume treballem per tu!
I ho fa la Laura Navarro 
a través de nous Plans 
d’Ocupació per donar feina 
als nostres aturats, oferint-

a una guerra. Imposible 
que una guerra acabe con 
el dolor, con el odio… La 
guerra solo trae guerra.
Hoy, como entonces, 
se oye un rumor que se 
convertirá en un grito: ¡NO 
A LA GUERRA!
Porque mientras nos 
sigamos vengando los 
unos de los otros en un 
bucle infinito; mientras 
tenga más valor el dinero 
venido de las armas y el 
petróleo que una vida; 
mientras haya muertos 
de primera y de segunda; 
mientras los refugiados 
sigan sin refugio y se 
debata cuantos viven 
y cuantos mueren; 
seguiremos gritando ¡NO A 
LA GUERRA!
7 MEDIDAS PARA LA PAZ
• Cortar las vías 
de financiación y 
abastecimiento logístico 
del EI
• Neutralizar las 
redes de captación y 
adoctrinamiento del EI
• Apoyar a las fuerzas 
democráticas del mundo 
árabe
• Reforzar a la sociedad 
civil en Siria e Irak
• Acabar con las guerras 
en Siria e Irak
• Proteger a los refugiados
• Acabar con las mafias 
que trafican con personas

ERC
L’escola de musica es 
només l’inici... i n’hi 
haurà més.
Aquest mes de Novembre 
ERC va presentar una 
moció per tal de demanar 
l’estudi de viabilitat del 
trasllat de l’Escola de 
Música, actualment en 
precari, al Castell de 
Plegamans, per a ser 
ubicada a la masia de Can 
Falguera. L’incompliment 
de paràmetres de 
l’equipament fa que no 
sigui utilitzable i que es 
perdin les subvencions que 
d’altra manera rebria de 
la Diputació/Generalitat. 
La nostra moció també 
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el major perill a casa 
nostra: la islamofòbia i el 
racisme. No caiguem en 
aquesta trampa; ara, més 
que mai, cal apostar per la 
interculturalitat com a via 
de cohesió i convivència.
És per això que volem 
expressar la nostra 
solidaritat amb les 
víctimes, totes elles, 
siguin a París, Beirut, 
Gaza o al Mediterrani. 
Donem la benvinguda a 
les refugiades, també les 
econòmiques.

ICV
#Mai Més
La Plataforma Mai Més, 
que reuneix més de 
25 partits, sindicats, 
fundacions i entitats, 
va  convocar a una gran 
manifestació el passat 28 
de novembre a Barcelona; 
diversos veïns i veïnes  de 
Palau-solità i Plegamans 
van participar-hi.
El manifest de la 
convocatòria expressava: 
“Davant l’amenaça que 
els nostres governs 
responguin amb 
intevencions militars als 
mateixos països que 
pateixen el terrorisme, o 
amb l’enduriment de les 
lleis d’estrangeria i les 
repatriacions forçoses, 
o amb el tancament de 
fronteres i la vulneració 
dels drets humans a qui 
busca acollida, o amb 
limitacions de les nostres 
llibertats en benefici d’un 
suposat augment de la 
seguretat, la societat civil 
s’ha de mobilitzar per 
evitar una escalada al 
desastre”.
No podem permetre 
que en el nostre nom 
s’iniciï una nova guerra, 
ni acceptar cap nova 
retallada de les nostres 
llibertats, ni callar 
davant la proliferació de 
discursos islamòfobs, 
racistes i feixistes, i no 
podem permetre més lleis 
xenòfobes ni més centres 
de detenció. Per la pau, 
la llibertat, la igualtat, la 

Regidor
no adscrit
Miquel Truyols

Encarem ja l’any 2016
Aprovades les taxes 
municipals en el 
ple d’octubre i els 
pressupostos en aquest 
darrer ple de novembre,  
queda ja planificada 
i definida la gestió 
econòmica que aplicarà el 
govern municipal de cara 
l’exercici del proper any 
2016.
L’estratègia d’actuació 
del govern municipal 
poc difereix de la que 
s’ha aplicat durant l’any 
que ja estem  acabant.  
S’hi preveu una colla 
d’inversions de millores 
i arranjaments en via 
publica sempre necessaris 
per un bon manteniment, 
com també previsions 
d’actuacions a edificis 
públics que se’ns dubte 
desitjaria que fossin 
mes quantiosos,  però 
en cap cas no es pot 
oblidar les problemàtiques  
econòmiques d’un 
nombre considerable de 
famílies  que cal  atendre 
per que no es quedin 
sense serveis basics 
per viure dignament , 
Càritas i Creu Roja acaben 
complementa’n aquestes 
ajudes.
Per tant davant  la previsió 
d’un proper any ple 
d’incògnites, amb diversos 
aspectes com: l’economia, 
el procés d’independència,  
la governabilitat del 
nostre país i un entorn 
Internacional cada vegada 
mes alterat, cal que tots 
plegats ens  cohesionem 
des del govern o a 
l’oposició,  per tirar 
endavant el nostre poble 
i desitjar el millor per el 
proper 2016. 

Electoral de las Elecciones 
Generales del 20 de 
Diciembre ya es foco de 
atención.
¿Cuándo comenzará 
nuestro Ayuntamiento 
a trabajar en lo que 
fueron las bases de su 
programa electoral y en los 
problemas que realmente 
preocupan a nivel social?
El paro sigue siendo alto, 
afectando más a los 
jóvenes. La mala gestión 
de las basuras sigue sin 
solucionarse. No tenemos 
Farmacias de guardia. 
¿Realmente el nuevo 
CAP de Palau ha traído 
beneficios al sistema 
Local?
Gestión Empresarial para 
crear trabajo e ingresos, 
etc.

CUP
Les seves guerres, les 
nostres morts
La societat occidental 
s’ha posat les mans al 
cap arran dels atemptats 
a París i, només llavors, 
semblem adonar-nos de 
la magnitud del desastre 
humanitari que assola 
l’Orient Mitjà des de 
fa dècades, engendrat 
durant el colonialisme 
i retroalimentat pels 
interessos del capital i el 
poder.
No existeixen les guerres 
humanitàries, ni a Síria, ni 
a l’Irak ni a l’Afganistan. 
Sota el discurs 
antiterrorista, no hi ha res 
més que geoestratègia 
i afany de control dels 
recursos de la zona. I 
aquesta lògica d’actuació 
és demostra, per exemple, 
amb aliances de països 
de l’OTAN amb l’Aràbia 
Saudita, un règim totalitari 
considerat com a aliat tot 
i ser un dels principals 
finançadors de l’ISIS que 
diuen combatre.
Malauradament, el 
discurs “antiterrorista” és 
reforçat pels mitjans de 
comunicació, alimentant 

fraternitat, la solidaritat, la 
justícia global i la laïcitat, 
hem de continuar lluitant.
El Grup Municipal d’ICV 
treballarà per a que el 
nostre Ajuntament recolzi 
totes les iniciatives que 
endegui la Plataforma Mai 
Més.

PP
Baixar l’ibi a persones 
amb escassa capacitat 
econòmica
El passat Ple Municipal, 
el Partit Popular vam 
presentar una moció per 
baixar  fins al 50% l’ IBI 
a totes aquelles  famílies 
monoparentals, famílies 
nombroses,  gent jove i  
gent gran de Palau-solità i 
Plegamans amb escassa 
capacitat econòmica (se-
gons dades al voltant de 
100 famílies) que estiguin 
gravades o bé estiguin 
obligades al pagament per 
repercussió legal de l’IBI, 
per dur a terme aquest 
objectiu, proposàvem 
aplicar les bases regula-
dores previ estudi per part 
del tècnics municipals 
i consideració per part 
d’una comissió creada a 
l’efecte.
Doncs la nostra sorpresa 
va ser que quan va arribar 
el moment de votar a 
favor d’una proposta per 
ajuts a persones amb 
escassa capacitat econò-
mica del nostre Municipi, 
els grups municipals de 
PSC, CIU, Ganemos Palau 
(Podem) i CUP van votar 
en CONTRA,  lamentem 
la hipocresia  d’aquest 
representants polítics que 
s’omplen la boca a l’hora 
de fer campanya en matè-
ria de polítiques socials i 
quan arriba el moment de 
portar-les a  terme voten 
NO. D’altra banda volem 
agraïr el suport dels grups 
d’ ICV i de C’s.
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Què és això de les castes?
Els van crear els sacerdots hinduistes i els reis fa uns 3 
mil anys, per assegurar la dignitat de les classes altes i 
organitzar la societat. El mite hinduista diu que Brahma va 
crear les persones a partir del seu cos, i d’aquí sorgeixen 
les quatre castes principals. La casta més alta prové 
del cap, que mana la resta del cos, i són els sacerdots. 
Dels braços van sortir els soldats. De les cames, els 
comerciants. Dels peus, els treballadors, que aguanten la 
resta del cos. Per sota hi ha els nascuts fora del cos de 
Brahma, els intocables. Han de fer les feines més brutes, 
com rentar fosses sèptiques, i viuen en barris fora dels 
pobles, separats de la resta.

Què implica ser intocable?
Amb la llei, des de la independència de l’Índia, s’ha millorat 
bastant, però la tradició diu que els intocables no tenen 
dret a l’educació, ni a sanitat, ni a tenir propietats. Només 
poden menjar carn de bèsties mortes. Se’ls considera 
contaminants i per això no es poden tocar. De petit, quan 
anava a comprar amb la meva germana, el comerciant 
agafava les nostres monedes amb un paper o mocador. 
Tot i que s’ha avançat i s’ha millorat, continua havent-hi 
discriminació, sobretot amb les dones intocables, que són 
insultades i pateixen abusos contínuament. Si jo ara estic 
aquí és gràcies a l’educació, també a la sort o providència 
i al meu esforç. Ja amb 16 anys, veient aquella misèria, el 
que volia era canviar la meva vida i la dels altres.

Per això va fer-se cristià i capellà?
Sóc cristià des del naixement. Els meus pares i avis ja ho 
eren, per la gran sort de la vinguda d’un missioner holandès, 
Herman Kaskens, a qui he visitat cada any fins a la seva mort, 
al 2009. Al meu poble va fer-hi cases, un hospital, l’escola on 
vaig estudiar... Va donar recursos als intocables. Proposava 
una vida millor. Quan tenia 8 anys ja volia seguir l’exemple 
d’aquest capellà blanc, amable, generós, que ajudava i 
compartia el pa amb els altres. 

Va ser fàcil fer-se capellà?
Vaig tenir problemes. Tot i que la majoria de cristians indis 
són intocables, la jerarquia de l’església és de casta alta. El 

bisbe no volia que un intocable fos sacerdot. Per això vaig anar 
al seminari d’una altra diòcesi, i encara allà em perseguia, 
fins que un missioner italià va enfrontar-s’hi, qüestionant-li si 
era cristià: ‘No importa la casta, importa el Prakash’, li va dir. 
Després vaig fer el noviciat a Itàlia. Més tard em van enviar 
a Teià, al Maresme, però no volia estar en un convent, volia 
ajudar i estar amb la gent, així que vaig sortir. Durant dos anys 
vaig treballar al Pans & Company i com a jardiner. Al 1997 vaig 
tornar i vaig entrar al seminari de Barcelona. Primer vaig fer de 
capellà a Mataró, fins al 2004. Després a altres parròquies del 
Vallès. Des del 2013, a les de Palau-solità i Plegamans i ara 
també a Lliçà de Vall.

Com es va fundar Haribala?
Al 2001 vaig anar a l’Índia de visita. Els meus pares estaven 
molt orgullosos per haver arribat tan alt, per ser sacerdot i 
viure a Europa, però també em van dir si podia fer alguna cosa 
pels nens i nenes d’allà. Vaig tornar molt afectat, molt trist. 
Vaig comentar-ho a amics i feligresos de Mataró i va sortir la 
idea de fer una ONG. El primer any ja teníem 100 padrins, un 
èxit.

Ara també és una entitat de Palau. Quines funcions fa?
Sobretot apadrinar nens orfes i pobres de Koilkuntla i el districte 
de Kurnool (Andhra Pradesh), de totes les castes i religions, no 
fem distincions. Cada padrí aporta 18€ al mes. Els assegurem 
el dret a l’escola, formació, menjar, sanitat, roba i casa. També 
tenim un orfenat. Ara hi ha 140 orfes, la majoria, nenes. No 
els volem abandonar quan tinguin 18 anys. Volem crear pisos 
tutelats perquè continuïn treballant o estudiant. Com intentem 
que el centre sigui autosuficient, hem creat una cooperativa de 
dones, gràcies a la donació d’una senyora de Mataró que ens 
va permetre comprar uns terrenys. Els hi lloguem, el treballen, i 
col·laboren amb l’ONG. Fan feines agrícoles però ara també se 
les està ensenyant a cosir i fer altres feines. 

També presideix Càritas. Què s’està fent?
Atenem més de 170 famílies del poble. Gràcies sobretot a la 
Francesca, que és incansable; i també al Josep M. Vilardell, 
fins que va morir, fa dos anys. I tenim molts voluntaris. És 
una ajuda que el poble fa per a la gent del poble, sigui quina 
sigui la seva religió. No és per a l’església. 

Va néixer el 1968, a Andhra Pradesh, Índia. Pertany als intocables, el grup social més baix, fins i tot per sota de 
l’escala de castes. “Encara que la Constitució índia prohibeix el sistema de castes, continua arrelat, sobretot a les 
zones rurals”, explica en un català impecable. És fundador d’Haribala, una entitat de la nostra vila que apadrina 
infants a l’Índia per assegurar-los educació, un sostre, aliments... Drets i dignitat. “Sense educació jo no seria 
aquí”, afirma rotund. Anyora la seva gent: “Cada 6 mesos vaig a l’Índia, per trobar la família i ajudar al meu poble. 
Aquí se m’ha acollit molt bé, però no deixo de ser el capellà, un solter que viu sol”.

L’ENTREVISTA

Prakash-Rao Chukka Meriga, rector de les 
parròquies de la vila. President de l’ONG 
Haribala i de Càritas Parroquial

“‘Veient aquella misèria, 
el que volia era canviar la 
meva vida i la dels altres”

16


